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1.1

Finansierings-insti-

Finansieringsinstitutter, som yder kreditter, lån, arbejds- og beta-

tutter

lingsgarantier eller leasingfinansiering til erhvervsvirksomheder, har
mulighed for at yde finansiering med Vækstkaution.
Alle penge- og realkreditinstitutter under offentligt tilsyn samt de fleste leasingselskaber kan yde finansiering med Vækstkaution.

1.2

Kreditvurdering

Finansieringsinstitutterne forudsættes at foretage kreditvurderingen
af virksomhederne efter deres sædvanlige retningslinjer for finansiering. Vækstfonden foretager ingen selvstændig kreditvurdering.

1.3

Virksomheder

Virksomheder inden for alle brancher kan opnå Vækstkaution. Virksomheden skal have et CVR-nummer og adresse i Danmark.
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En virksomhed skal opfylde størrelseskravene for en SMV (små og
mellemstore virksomheder):
•

Mindre end 250 medarbejdere (årsværk).

•

En omsætning som ikke overstiger 372 mio. kr., eller en balancesum som ikke overstiger 320 mio. kr. om året.

Tal fra andre virksomheder skal medregnes, afhængigt af om virksomheden kan betegnes som en:
a) Uafhængig virksomhed
b) Partnervirksomhed eller
c) Tilknyttet virksomhed.
Ad a) Tal fra andre virksomheder skal ikke medregnes. Virksomheden er uafhængig, hvis ansøgende virksomhed besidder mindre
end 25 % (af kapital eller stemmerettigheder) af en anden virksomhed, og/eller ingen anden virksomhed besidder 25 % (af kapital eller stemmerettigheder) eller derover af ansøgende virksomhed.
Ad b) Tal fra partnervirksomheder skal medregnes i forhold til
ejerandelen. Virksomheden er en partnervirksomhed, hvis ansøgende virksomhed besidder mindst 25 %, men ikke over 50 % (af
kapital eller stemmerettigheder) af en anden virksomhed, og/eller
en anden virksomhed besidder mindst 25 %, men ikke over 50 %
(af kapital eller stemmerettigheder) af den ansøgende virksomhed. Hvis ejerandelen fx udgør 35 %, skal 35 % af den anden
virksomheds tal medregnes til den ansøgende virksomheds tal.
Hvis et ventureselskab ligger inden for partnervirksomhedsgrænserne, medregnes tallene ikke. Tilsvarende gælder for business
angels, som sammen investerer for mindre end 9,3 mio. kr., og
offentlige investeringsselskaber.
Ad c) Tal fra tilknyttede virksomheder skal fuldt ud medregnes.
Virksomheden er en tilknyttet virksomhed, hvis ansøgende virksomhed besidder over 50 % af stemmerettigheder i en anden
virksomhed, og/eller en anden virksomhed besidder over 50 % af
stemmerettighederne i ansøgende virksomhed. Tilknytning foreligger også, hvis 1) En virksomhed har ret til at udnævne eller afsætte et flertal af medlemmerne i administration, tilsynsorgan el-
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ler ledelse i en anden virksomhed. 2) Hvis en virksomhed kan udøve en bestemmende indflydelse over en anden virksomhed i
medfør af aftale eller vedtægter.
Ved beregningen af antal medarbejdere og beløbsstørrelser anvendes dataene fra datoen for regnskabsafslutningen i det senest
afsluttede regnskabsår, og de beregnes på årsbasis.
Kontakt Vækstfonden, hvis der er spørgsmål til SMV-reglerne.

Der kan som udgangspunkt ikke stilles Vækstkaution for finansiering
til følgende virksomheder:
1. Kriseramte virksomheder. En virksomhed betragtes som kriseramt,
•

hvis der er tale om et selskab med begrænset ansvar, når over
halvdelen af den tegnede kapital er forsvundet, og over en fjerdedel af denne kapital er gået tabt i løbet af de sidste tolv måneder,
eller

•

hvis der er tale om et selskab hvor i det mindste nogle af deltagerne hæfter ubegrænset for virksomhedens gæld, når over halvdelen af egenkapitalen som opført i virksomhedens regnskaber er
forsvundet, og over en fjerdedel af denne kapital er gået tabt i løbet af de sidste tolv måneder, eller

•

når virksomheden, uanset dens selskabsform, opfylder betingelserne for konkursbehandling.

2. Virksomheder med negativ egenkapital.
3. Virksomheder, som er risikomarkeret i finansieringsinstituttets interne systemer.
1.4

Finansierings-for-

Finansieringen kan anvendes til at realisere virksomhedens vækstpla-

mål

ner, fx udvikling, iværksætteri, investeringer, driftsfinansiering og
ejerskifte*. Endvidere kan Vækstkaution anvendes til undersøgelse af
et nyt marked, herunder konkurrentundersøgelser samt messe- og
udstillingsdeltagelse.
Vækstkaution må ikke ydes til finansiering af konkrete eksportordrer
og etablering og drift af distributionsnet eller salgskontorer i andre
lande. Vækstkaution kan heller ikke ydes til finansiering af anskaffelse
af køretøjer, som skal transportere vejgods for fremmed regning.
For virksomheder inden for landbrug (herunder gartneri og frugtavl),
akvakultur og fiskeri, gælder særlige regler for finansieringsformålet.
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Se anmeldelsesblanketten på www.vf.dk.
*ved ejerskifte forstås at køber skal overtage over 50 % af virksomheden; der skal med andre ord ske et skifte af kontrol. Det accepteres
dog, at køber indledningsvis overtager en mindre andel på fx 25 %,
hvis det på kortere sigt (3-5 år) er købers hensigt at overtage i alt
over 50 % af virksomheden.
1.5

Eksisterende

Vækstkaution kan ikke anvendes til eksisterende finansiering eller ved

finansiering

indfrielse eller omlægning af finansiering, uanset om finansieringen er
ydet til den ansøgende virksomhed, en koncernforbundet virksomhed,
virksomhedsejeren eller virksomhedsejerens nærtstående.
Ved koncernforbundne virksomheder forstås selskaber, hvor samme
aktionærkreds direkte eller indirekte ejer mere end 50 % af aktiekapitalen i hvert selskab eller direkte eller indirekte råder over mere end
50 % af stemmerne i hvert selskab.
Ved nærtstående forstås med udgangspunkt i Konkurslovens § 2 ægtefæller, slægtninge i op- eller nedstigende linje, søskende, de
nævnte personers ægtefæller, andre personer der har stået hinanden
særligt nær, herunder faste samlevende samt selskaber, hvori de
nævnte personer ejer eller har ejet mindst halvdelen af virksomhedens selskabskapital eller råder over eller har rådet over en bestemmende indflydelse.
Der skal således være tale om en nettoudvidelse af virksomhedens finansiering.
Såfremt finansieringsinstituttet i en konkret sag er i tvivl om, hvorvidt
der er tale om en nettoudvidelse af virksomhedens finansiering, kan
finansieringsinstituttet få svar herpå ved at rette henvendelse til
Vækstfonden.
Vækstkaution kan som udgangspunkt ikke anvendes i forbindelse med
rekonstruktioner.
Vækstfonden har mulighed for at fravige ovennævnte regler i forbindelse med ejerskifte.
Når vi har modtaget anmeldelse af en finansiering fra et finansieringsinstitut, er Vækstfonden til enhver tid berettiget til at få udleveret oplysninger hos finansieringsinstituttet, der kan bekræfte, at der ikke
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ydes Vækstkaution til eksisterende finansiering, jf. afsnit 3 i dette
punkt og punkt 1.9.
Ved udbetaling af Vækstkaution vil Vækstfonden kontrollere, om finansieringen er foretaget i strid med disse regler, hvilket kan medføre
afslag helt eller delvist på udbetaling af Vækstkaution.
1.6

Statsstøtte

Vækstkautionsordningen er støttet af staten, og Vækstfonden skal
påse, at grænsen for ydelse af statsstøtte overholdes. Ved Finansieringsinstituttets anmeldelse af ny finansiering med Vækstkaution, beder Vækstfonden derfor om at få oplyst, om virksomheden inden for
de sidste 3 år har modtaget eller ansøgt om statsstøtte.
Støtteelementet i Vækstkaution udgør 28,57 pct. af kautionsbeløbet.
For Vækstkaution til landbrug gælder EU Kommissionens forordning
nr. 1408/2013 af 18. december 2013.
For Vækstkaution til fiskeri og akvakultur gælder EU Kommissionens
forordning nr. 717/2014 af 27. juni 2014.
For Vækstkaution til øvrige erhverv gælder EU Kommissionens forordning nr. 1407/2013 af 18. december 2013.

1.7

Sikkerhed

Virksomheden stiller sikkerheder i henhold til finansieringsinstituttets
almindelige regler for finansiering i det omfang, virksomheden er i
stand til det. Vækstkautionen er derfor en supplerende sikkerhed. Sikkerhed ud over Vækstkaution skal tjene til sikkerhed for hele finansieringen. Da en del af tabsrisikoen på finansieringen dækkes af Vækstkaution, kan finansieringsinstituttet eventuelt reducere kravene til
værdien af sikkerhed og/eller størrelsen af virksomhedens egenkapital. Sikkerhed stilles for hele finansieringen og ikke kun for de 25 pct.,
som udgør finansieringsinstituttets risiko.
Såfremt finansieringsinstituttet kræver Vækstkaution udbetalt i tilfælde af misligholdelse af finansieringen, skal provenu fra realisering
af sikkerheder stillet for finansieringen med Vækstkaution fordeles
med 75 % til Vækstfonden og 25 % til finansieringsinstituttet. Finansieringsinstituttet er forpligtet til at indsende en opgørelse over det
specificerede tab. Finansieringsinstituttet har ansvaret for at inddrive
både sit eget og det beløb, som Vækstfonden har udbetalt i henhold
til garantien, indtil alle stillede sikkerheder, herunder pantsikkerheder
og kautioner, er realiserede.
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Vækstfonden indsætter modtaget provenu fra sikkerheder på finansieringsinstituttets garantikonto.
Sikkerhederne er realiserede, når finansieringsinstituttet har modtaget provenuet heraf eller alternativt givet saldokvittering til personlige
skyldnere, herunder eventuelle kautionister. Finansieringsinstituttet
kan give saldokvittering vedrørende finansieringen med Vækstkaution, såfremt der sker en ligebehandling med finansieringsinstituttets
øvrige engagement med låntager/kautionist.
1.8

Erklæring ved

Ved kaution og/eller tredjemandspant indsætter finansieringsinstitut-

tredjemandspant

tet følgende passus i erklæringen:

og/eller kaution

”Vækstkaution er en efterkaution, og Vækstkaution dækker således
alene finansieringsinstituttets tab efter, at alle øvrige sikkerheder for
finansieringen med Vækstkaution, herunder øvrige kautioner og tredjemandspant, er blevet inddrevet. Dette gælder, selv om Vækstkautionen indledningsvis er blevet udbetalt ved finansieringsinstituttets påkrav allerede ved virksomhedens misligholdelse af finansieringsaftalen.”
Finansieringsinstituttet har ansvaret for, at kautionister og tredjemandspantsættere er gjort bekendt reglen om efterkaution.

1.9

Tilladelse til

Finansieringsinstituttet skal indhente tilladelse fra virksomheden samt

videregivelse af

eventuelt kautionist til, at finansieringsinstituttet må videregive oplys-

personoplysninger

ninger herom til Vækstfonden.

Følgende erklæring kan eventuelt anvendes:
”Undertegnede virksomhed/kautionist giver samtykke til, at [indsæt
navnet på finansieringsinstituttet] (i det følgende benævnt ”finansieringsinstituttet”) må videregive personoplysninger til Vækstfonden, og
at Vækstfonden kan indhente sådanne oplysninger hos finansieringsinstituttet. Oplysningerne vil blive indsamlet til brug for bevillingen af
Vækstkaution samt med henblik på at fastslå, at Vækstkautionen ikke
stilles til sikkerhed for eksisterende finansiering.
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Vækstfonden indhenter kun oplysninger, som er relevante for ovennævnte vurderinger, og oplysningerne slettes fra Vækstfondens systemer, når Vækstkautionen ophører. Oplysningerne opbevares og behandles sikkert i overensstemmelse med persondataloven.”
De indhentede oplysninger vil hovedsageligt omfatte almindelige
stamoplysninger, herunder navn, cpr. nr., kontaktoplysninger og kreditoplysninger.
Finansieringsinstituttet kan evt. anvende samtykkeerklæringen, der
findes på www.vf.dk/vaekstfonden
2.

VÆKSTKAUTION

2.1. Anmeldelse af finansiering
2.2

Vækstfondens ekspedition

2.3. Opsparing af beløb til udbetaling af Vækstkaution
2.4. Vækstkautions maksimum
2.5. Vækstkautions dækning
2.6. Garantipræmie
2.7. Ændringer
2.8. Udsættelse af nedskrivning
2.9 Opsigelse af Vækstkaution
2.10 Udbetaling af garantibeløb
2.11 Tekst i finansieringsaftalen
2.1

Anmeldelse af

Det er en forudsætning for at få Vækstkaution, at finansieringsinsti-

finansiering

tuttet anmelder finansieringen til Vækstfonden. De oplysninger, der
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skal indberettes, fremgår af anmeldelsesformularen på Vækstfondens
hjemmeside www.vf.dk.
Finansieringsinstituttet påser ved anmeldelsen, at både finansieringen
og virksomheden opfylder vilkårene for Vækstkaution, jf. nærværende
Beskrivelse af Vækstkaution og anmeldelsesformularen.
2.2

Vækstfondens

Vækstfonden sender en e-mail kvittering for modtagelse af anmeldel-

ekspedition af

sen. Vækstfonden efterser herefter anmeldelsen og anmoder om nød-

anmeldelsen fra

vendigt om yderligere oplysninger. Vækstfondens eftersyn af anmel-

finansierings-insti-

delsen vedrører især følgende punkter i nærværende Vilkår for Vækst-

tuttet

kaution: Finansieringsformål 1.4 (især for landbrug, fiskeri og akvakultur), Eksisterende finansiering 1.5 og Vækstkautions maksimum
2.4.
Såfremt Vækstfonden finder, at virksomheden og finansieringen opfylder reglerne for Vækstkaution, vil Vækstfonden sende accept af anmeldelsen sammen med en oversigt over tabsdækning og præmiebetaling via e-mail til finansieringsinstituttet. Etableringspræmien skal
herefter indbetales på Vækstfondens konto i Nordea Bank Danmark:
reg. nr. 2100 og kontonr. 8125151354 med angivelse af virksomhedens fulde navn. Etableringspræmien og første års løbende præmie
skal betales senest 14 dage efter, at Vækstfonden har accepteret anmeldelsen. Garantien bortfalder, hvis præmien ikke er betalt rettidigt.
Vækstfondens ekspeditionstid er normalt op til 5 bankdage regnet fra
Finansieringsinstituttets afsendelse af Capevo-anmeldelsen. Ekspeditionstiden kan blive forlænget, hvis finansieringsinstituttet bliver anmodet om yderligere oplysninger.
Vækstfonden sender e-mails til finansieringsinstituttets kundeansvarlige, jf. anmeldelsesblanketten, eller evt. anden e-mail adresse, som
finansieringsinstituttet anviser, jf. punkt 3.3.

2.3

Vækstkautionsmo-

Vækstkaution er en garantiordning, som kan dække op til 75 % af er-

dellen

hvervsfinansiering på maksimalt 2 mio. kr.
Det er finansieringsinstitutternes eget ansvar at begrænse de samlede
tab på ordningen, idet Vækstfonden afsætter et fast garantibeløb på
20 % af finansieringen med Vækstkaution til dækning af garantiudbetalinger. Garantibeløbet afsættes i takt med, at finansieringen etableres, det vil sige anmeldes til Vækstfonden. På den måde er der lagt et
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loft over tabet på ordningen, samtidig med at finansieringsinstituttet
har et incitament til at begrænse tabene mest muligt.
Ved en tabsprocent på op til 26,7 % på den samlede portefølje af finansiering med Vækstkaution, vil finansieringsinstituttet opnå en
dækning på 75 % af de samlede tab på ordningen. Den almindelige
garantidækning på 75 % nedtrappes, hvis finansieringsinstituttets
samlede tab på porteføljen med Vækstkaution overstiger 26,7 %.
Vækstfonden fører en garantikonto for hvert finansieringsinstitut, der
er med i ordningen. Ved hver ny finansiering indsætter Vækstfonden
på garantikontoen et beløb svarende til 20 % af det anmeldte finansieringsbeløb. Indeståendet på garantikontoen anvendes til at dække
alle udbetalinger til finansieringsinstitutterne på Vækstkaution.

2.4

Vækstkautions

Vækstkautions maksimum er på 1.500.000 kr. for finansiering til

maksimum

samme virksomhed, eller den koncern hvori den indgår, jf. punkt 1.5.
Er en Vækstkaution på maksimumsbeløbet nedskrevet, kan der stilles
nye Vækstkautioner op til et samlet maksimum på 1.500.000 kr. for
gamle og nye kautioner.

2.5

Vækstkautions

Vækstkaution dækker til op til 75 % af restgælden på finansieringen,

dækning

dog maks. 1.500.000 kr. Der kan dog maksimalt udbetales indeståendet på det enkelte finansieringsinstituts garantikonto, jf. punkt 2.3.
Vækstkaution dækker ikke omkostninger til finansieringsinstituttet
(der ses bort fra beløb under 200 kr.), herunder ikke-betalte renter,
gebyrer, provisioner og præmier. Renter, tilskrevet en kassekredit inden for kassekredittens anmeldte maksimum, anses for betalt. Endvidere dækker Vækstkaution ikke den del af en evt. overtræksrente,
der er højere end den almindelige rente (medmindre en højere rente
er skriftligt aftalt med Vækstfonden).
Vækstkaution kan også dække en del af et lån eller en kredit, fx de
sidste 2 mio. kr. af et nyt lån på 3,5 mio. kr. Vækstkautions maksimum vil dog altid være på 1,5 mio. kr., jf. punkt 2.4.
Søges Vækstkaution til en kredit og virksomheden allerede har en eksisterende kredit, skal en kredit med Vækstkaution altid etableres
som en forhøjelse af den eksisterende kredit.
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Vækstkaution nedskrives årligt, lineært1 over finansieringens løbetid,
dog maksimalt over 10 år, første gang efter 1 år, regnet fra finansieringens policeudstedelsesdato + 1 måned.
Policen kan kun gøres gældende i DKK, med en maksimal dækning
som stipuleret. Kursreguleringer herunder ved omlægninger, skal derfor kunne dokumenteres af kreditor ved krav om indfrielse, hvor kreditor skal opstille en akkumuleret opgørelse for lånet for nettopositionen på opgørelsestidspunktet for kurstab/-gevinst.
I tilfælde af:
•

Nettokurstab fratrækkes kurstabet i den faktiske saldo før anmeldelse.

•
2.6

Garantipræmie

Nettokursgevinster anvendes den faktiske saldo.

Etableringspræmie

For hver anmeldt finansiering skal Vækstfonden modtage 1,5 % i
etableringspræmie af det anmeldte finansieringsbeløb.
Etableringspræmien indbetales af finansieringsinstituttet på vegne af
finansieringsmodtageren med oplysning om virksomhedens navn og
Vækstkautionens SK-nummer på Vækstfondens konto i Nordea Bank
Danmark: Reg. nr. 2100 og kontonr. 8125151354.
Betalt præmie refunderes ikke.
Ved indbetaling af etableringspræmien accepterer finansieringsinstituttet implicit alle vilkårene for Vækstkaution, jf. nærværende ”Beskrivelse af Vækstkaution” og bekræfter samtidig, at de oplysninger,
finansieringsinstituttet har anført i anmeldelsen, er korrekte.
Løbende årlig præmie

Betales årligt forud, første gang af finansieringsinstituttet sammen
med etableringspræmien. Præmien udgør 2 % af det anmeldte finansieringsbeløb i etableringssåret. Efterfølgende bliver det årlige præmieløb beregnet som første års præmiebeløb lineært2 reduceret over resten af kautionens løbetid og betales af virksomheden via Betalingsservice. Hvis kautionen har en løbetid på fx fem år, bliver præmiebetalingen i år 2 derfor på 80 % af første års præmiebeløb, i år 3 på 60
%, i år 4 på 40 % og i år 5 på 20 %.

1

Vækstkaution for enkeltstående garantier følger dog nedskrivningen af arbejdsgarantien.

2

Vækstkaution for enkeltstående garantier følger dog nedskrivningen af arbejdsgarantien.
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Vækstkautionen er først gældende når etableringspræmien og første
års løbende præmie er betalt.
2.7

Ændringer

Ændring af finansieringsinstitut eller virksomhed og ændring af
Vækstkautions løbetid forudsætter Vækstfondens skriftlige accept.
Virksomheden har ret til at skifte pengeinstitut. Overførsel af finansieringen med Vækstkaution til andet finansieringsinstitut kan kun ske
med Vækstfondens skriftlige accept. Samtidig vil Vækstfonden overføre et beløb svarende til 26,7 % af Vækstkautionens maksimum efter
næste nedskrivning, jf. kautionspolicen.
Beløbet overføres fra det nuværende finansieringsinstituts garantikonto til det nye finansieringsinstituts garantikonto.
Der betales gebyr for ændringer. Gebyrsatserne fremgår af Vækstfondens hjemmeside www.vf.dk.

2.8

Udsættelse af

Ønsker finansieringsinstituttet at yde henstand med afviklingen af fi-

nedskrivningen

nansieringen, kan Vækstfonden efter ansøgning udsætte nedskrivningen af Vækstkaution, I så fald betaler virksomheden en tillægspræmie
på 0,5 %, det vil sige i alt 2,5 % årlig løbende præmie, jf. i øvrigt
punkt 2.6 ovenfor. Tillægspræmien bortfalder, hvis Vækstkautions oprindelige nedskrivningsprofil på ny følges.

2.9

Opsigelse

Kreditors opsigelse

Vækstkaution kan kun opsiges af finansieringsinstituttet eller af virksomheden med finansieringsinstituttets samtykke mod betaling af 80
pct. af den fulde præmie i Vækstkautions restløbetid, medmindre finansieringen indfries og ikke afløses helt eller delvist af anden pengeeller realkreditinstitutfinansiering. Vækstkaution accepterer også en
forholdsmæssig nedbringelse af kautionen ved hel eller delvis realisering af pantet, hvis provenuet alene anvendes til hel eller delvis indfrielse af lånet med Vækstkaution. Vækstfonden udfærdiger ny oversigt
over præmiebetaling og nedskrivning.

Vækstfondens opsigelse

Vækstfonden kan ophæve Vækstkaution, hvis finansieringsinstituttet
har misligholdt vilkårene for Vækstkaution, jf. nærværende Beskrivelse af Vækstkaution.
2.10

Udbetaling af

Vækstkaution udbetales ved påkrav fra finansieringsinstituttet.

garantibeløb
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Det er en forudsætning for udbetaling, at virksomheden har misligholdt finansieringsaftalen. Der foreligger misligholdelse, hvis: 1) Virksomheden ikke rettidigt betaler forfalden ydelse på finansieringen, og
finansieringsinstituttet har sendt en rykkerskrivelse. 2) Der indgives
begæring om rekonstruktion. 3) Der indledes forhandling om frivillig
akkord eller begæres gældssanering. 4) Virksomheden standser sine
betalinger. 5) Virksomheden kommer under konkurs.
Vækstfonden skal orienteres om misligholdelse senest én måned efter, den er kommet til finansieringsinstituttets kendskab.
Sammen med påkravet skal indsendes finansieringsaftale, rykkerbrev,
fuld kontoudskrift for lånet og engagements- og sikkerhedsoversigt.
Der kan alene udbetales beløb under Vækstkaution i det omfang, der
er dækning herfor på garantikontoen, se under punkt 2.3.
Virksomheden hæfter over for Vækstfonden for udbetalte Vækstkautionsbeløb.
Finansieringsinstituttet har ansvaret for at inddrive både sit eget tilgodehavende og det beløb, som Vækstfonden har udbetalt i henhold til
garantien, indtil virksomhedens hæftelser og stillede sikkerheder, herunder pantsikkerheder og kautioner, er realiserede og evt. dividende
er modtaget.
Finansieringsinstituttet er pligtigt til på vegne af Vækstfonden at anmelde Vækstfondens regreskrav i debitors konkursbo m.v. og bemyndiget til at modtage den Vækstfonden tilkommende dividende til afregning med Vækstfonden, medmindre Vækstfonden giver meddelelse
om andet. I forhold til andre kautionister er Vækstkaution en efterkaution, og Vækstfonden har regreskrav mod alle øvrige kautionister.
Finansieringsinstituttet har ansvar for, at kautionisterne er gjort bekendt hermed, jf. erklæringen fra virksomhed/kautionist under punkt
1.8.
Finansieringsinstituttet er forpligtet til at indsende en opgørelse over
det konstaterede tab, når finansieringsinstituttet har opgjort det endelige tab på finansieringen med Vækstkaution efter realisation af
samtlige sikkerheder samt modtagelse af eventuel dividende fra virksomhedens konkursbo m.v. Er der herefter udbetalt for meget under
Vækstkaution, tilbagebetaler finansieringsinstituttet Vækstfonden det,
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der er udbetalt for meget. Vækstfondens eventuelle tilbagebetalingskrav forrentes med Danmarks Nationalbanks diskonto + 5 pct. fra det
tidspunkt, hvor finansieringsinstituttets samlede provenu fra de realiserede sikkerheder oversteg finansieringsinstituttets andel af tabet på
finansieringen med Vækstkaution, hvilket som udgangspunkt er 25 %,
se nærmere under punkt 1.6 og punkt 2.4.
Vækstfonden har adgang til, indtil fem år efter finansieringsinstituttets tabsafregning med Vækstfonden og som udgangspunkt stikprøvevis, at indhente erklæring fra finansieringsinstituttets revisor, der dokumenterer, at reglen om tabsfordeling 25/75 mellem finansieringsinstituttet og Vækstfonden er overholdt, og/eller at Vækstkaution ikke
er ydet i strid med punkt 1.5 om eksisterende finansiering. Kreditor
afholder omkostningerne til revisor.
Såfremt finansieringsinstituttet ikke har overholdt nærværende regler
”Beskrivelse af Vækstkaution”, kan Vækstfonden afslå udbetaling af
garantibeløb helt eller delvist.

Side 13

2.11

Tekst i

I finansieringsaftalen med virksomheden skal anføres, at Vækstfonden

finansieringsafta-

har stillet Vækstkaution.

len

3.

ØVRIGE VILKÅR

3.1. Spørgsmål om Vækstkaution
3.2. Stop for anvendelse af ordningen
3.3. Overdragelse
3.4. Henvendelse til/fra Vækstfonden

3.1

3.2

Spørgsmål om

Spørgsmål vedrørende ordningen kan rettes til Vækstfonden på tele-

Vækstkaution

fon 35 29 86 00 eller vaekstkaution@vf.dk.

Stop for anven-

Vækstfonden kan uden varsel og blot ved en meddelelse på fondens

delse af ordningen

hjemmeside www.vf.dk, med øjeblikkelig virkning, stoppe for modtagelsen af anmeldelser af ny finansiering dermed stoppe ny garantistillelse.
Finansiering anmeldt før stoppet er offentliggjort på hjemmesiden vil
være gældende, medmindre Vækstfonden senest 4 bankdage efter
anmeldelsen er modtaget, afviser den i e-mail, jf. punkt 2.1.

3.3

Overdragelse

Vækstfonden har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser
iht. afgivne garantier under Vækstkaution til en anden offentlig institution eller en institution eller et selskab, der ejes af det offentlige eller i det væsentlige drives for offentlige midler.

3.4

Henvendelse til/fra

Al henvendelse til Vækstfonden efter etablering af finansiering med

Vækstfonden

Vækstkaution skal ske enten på telefon 35 29 86 00 eller vaekstkaution@vf.dk.
Ved skriftlig henvendelse til finansieringsinstituttet anvender Vækstfonden normalt e-mail til finansieringsinstituttets kundeansvarlige, jf.
anmeldelsesblanketten, og/eller evt. anden e-mail adresse, som finansieringsinstituttet anviser.
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